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1 முகம்  
 

அரிதானது. எதிரப்ாராத செல்வத்திற்காக ஆசீரவ்திக்கப்பட்டது. 

நாள்பட்ட ஆஸ்துமாவவ குணப்படுதத்ுவது. கடந்த கரம்ாவவ 

கழுவுகிறது. மமாட்ெம், செல்வம், சுகாதாரம் & சவற்றி - இவற்றுக்கு மிக 

உகந்தது. 

 

2 முகம்  
 

சிவசக்தி. மவைவி, நண்பரக்ள், வணிக கூட்டாளிகள் மபாை்ற 

அவைதத்ு உறவுகளிலும் அவமதி மற்றும் நல்லிணக்கம் அவமய. 

ெந்திரைால் செல்வாக்கு சபற்றது. வாழ்க்வகத் துவணயுடை் 

மகிழ்ெச்ியாை ஒை்றியம். குழந்வதகளுக்கு நல்லாசி. ஒட்டுசமாத்த 

மகிழ்ெச்ி! 

 
 

 

3 முகம்  
 

சிவன், விஷ்ணு & பிரம்மா. கடந்தகால பாவங்கள் அல்லது கரம்ாவவ 

ெரி செய்வது.    பிறப்பு மற்றும் இறப்பு எை்ற முடிவற்ற சுழற்சியில் 

இருந்து விடுவிப்பது. தீ மற்றும் ஆயுதங்களிலிருந்து பாதுகாப்பது. 

எதிரிகவள சவல்ல உகந்தது. மை அழுதத்ம், குவறந்த தை்ைம்பிக்வக 

சிக்கல்கவள நீக்குவது. மாதவிடாய் பிரெச்ிவையால் பாதிக்கப்பட்ட 

சபண்களுக்கு மிகவும் பயனுவடயது. இரத்த அழுத்த சிக்கல்களால் 

பாதிக்கப்பட்மடாருக்கு சிறந்த நிவாரணம் 

 

4 முகம்  
 

பிரம்மா. பிரபலமாைது. நாை்கு திவெகளிலும் சவற்றி கிட்டவும், சகட்ட 

கைவுகவள அகற்றவும் ஏதுவாைது. மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 

ஞாபக ெக்தி & கவைிப்புத ்திறை் ஆகியவற்வற மமம்படுத்த விரும்பும் 

அவைவருக்கும் பயைளிக்கும். வதராய்டு பிரெச்ிவைகள், இதய 

பிரெச்ிவைகள் சீர ்சபற உகந்தது. 

 

5 முகம்  
 

சிவன். மிகவும் சபாதுவாை ருத்ராட்ெம். அறிவிை் அதிபதியாை 

வியாழை் செல்வாக்கு சபற்றது. மாணவரக்ளுக்கு. இயற்வகயில் 

காணப்படும் 5 கூறுகவள (ஐம்பூதங்கள்) கட்டுப்படுதத்ுகிறது. ஞாபக 

ெக்தி & கவைிப்புத ்திறவை கூரவ்மப்படுத்த உகந்தது. 

 

 

6 முகம்  
 

காரத்்திககயன் 6 புலை்களிை் அதிபதி. செவ்வாய் செல்வாக்கு சபற்றது. 

சவற்றி, ஆமராக்கியம், மகிழ்ெச்ி இளவம மதாற்றம், அெெ்மிை்வம 

மற்றும் உடல் வலிவம ஏற்படுத்துவது. மமலாளரக்ள், தவலவரக்ள், 

அரசியல்வாதிகளுக்கு உகந்தது. ஆற்றல் மட்டத்தில் முை்மைற்றம் 

அளிப்பது. அறிந்த அல்லது அறியப்படாத எதிரிகவள அகற்றுவது. 

 

7 முகம்  
 

லட்சுமி. சுக்கிரை் செல்வாக்கு சபற்றது. செல்வம் மற்றும் செழிப்பு 

அளிப்பது. அதிரஷ்்ட எண் 7. வணிகரக்ளுக்கு, எழுத்தாளரக்ளுக்கு உகந்தது. 

நிதிக் கடட்ுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்படுபவரக்ளுக்கு நை்வம பயக்கும் 
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8 முகம் 
 

விநாயகர.் சவற்றிக்காை பாவதவய உருவாக்கி, அவைதத்ு 

தவடகவளயும் நீக்குவதை் மூலம் செல்வம் மற்றும் செழிப்பு அளிப்பது. 

ராகு ஆட்சி கிரகம். ராகுவிை் எதிரம்வற விவளவுகவள அகற்றுவது. 

 

9 முகம் 
 

துரக்ா. ெக்திவாய்ந்தது.  எந்த தவடவயயும் தகரக்்கும் ஆற்றல் உவடயது. 

சபண்களுக்கு சிறந்தது. சபாதுவாை பாதுகாப்பு கவெம். மகது ஆட்சி 

கிரகம். மூவள மற்றும் நரம்பு மண்டலம் காப்பது. வாழ்க்வகயிை் 

அவைதத்ு அம்ெங்களுக்கும் மிகவும் அதிரஷ்்டம் தருவது.   

 
 

 

10 முகம் 
 

கிருஷ்ணர் - உலகில் உள்ள அவைத்து உயிரிைங்களிை் பாதுகாவலர.்  

சுப அனுகூலம். அவைதத்ு 10 திவெகளிலிருந்தும் எல்லா வவகயாை 

தீங்குகளிலிருந்தும் காப்பாற்றுவது. அவைதத்ு கிரகங்களுடனும் 

சதாடரப்ுவடயது. அவைத்து தவடகள் நீக்கப்பசபற்று வாழ்க்வகவய 

எளிதாக்குவது. நில தகராறுகள் மற்றும் நீதிமை்ற வழக்குகளில் இருந்து 

விடுபட ஏதுவாைது. கடை்கள் மற்றும் இழப்புகளிலிருந்து காப்பாற்றுவது. 

காது சதாடரப்ாை மகாளாறுகளிலிருந்து மீளவும் உகந்தது. 

 

 

11 முகம் 
 

அனுமன் - பாதுகாப்பு. மிகவும் விமெஷமாை ருத்ராட்ெம். நீண்ட ஆயுளும் 

சவற்றியும் இதை் விவளவாகும். மகிழ்ெச்ிவயத ் தருவது. பயத்வத 

நீக்குவது. மயாகாெைதத்ிற்கு உதவுவது. தவலவமத்துவ பண்பு மற்றும் 

அதிரஷ்்டம் அணிபவருக்கு உறுதி. இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இருதயப் 

பிரெெ்வைகவள குணப்படுதத்ுவது.  மபாட்டித ் மதரவ்ுகளில் நை்வம. 

வணிகரக்ளும் நல்ல பலை் கிடட்ும் - குறிப்பாக கடை்கள் மற்றும் 

இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது 

 

 

12 முகம் 
 

அணிபவர ் ஒருமபாதும் மை அல்லது உடல் வலியால் 

பாதிக்கப்படுவதில்வல. சூரியவைப் மபால ஆளவும், பிரகாசிக்கவும் 

உள்வலிவமவயக் சகாடுப்பது. வாஸ்து பிரெெ்வை (திவெ சிக்கல்கள்), 

சூைிய இடறுகள் மற்றும் தியாைத்திற்கு பயை்படுவது. அவைத்து 

பாவங்கவளயும் நீக்குவது. குடல், வயிறு, நீரிழிவு மநாய் மற்றும் செரிமாை 

பிரெச்ிவைகள் மபாை்றவற்வற சீர ்செய்ய உதவுவது. புகழ் ஈடட்ித் தருவது. 

 

 

13 முகம் 
 

மை்மதை் மற்றும் இந்திரை் செல்வாக்கு சபற்றது. வாழ்க்வகயில் 

ஆடம்பரங்கவள நிவறமவற்றவும் அனுபவிக்கவும் விரும்புமவார ்இவத 

அணிய மவண்டும் எை்று நம்பப்படுகிறது. பகவாை் இந்திரைிை் 

ஆசீரவ்ாததத்ிை் காரணமாக, அணிபவருக்கு எல்லா மதவரக்ளிை் 

ஆசீரவ்ாதமும் கிவடக்கிறது. இத்துடை், வாழ்க்வகயில் செல்வமும் 

ஆடம்பரங்கவளயும் வழங்கும் சதய்வமாை மகா லக்்ஷமியிை் 

ஆசீரவ்ாதமும் கிடட்ும் 
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14 முகம் 

 

கதவ ருத்ராட்சம். 

தவலவரக்ள், மமலாளரக்ள், அரசியல்வாதிகளுக்கு உகந்தது. 

வதரியம், வலிவம, துணிெெ்ல் மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு உதவுவது.  

வாழ்க்வக வெதிகள் அளிப்பது அவைதத்ு வவகயாை மநாய்கவளயும் 

குணப்படுதத்ுவது. ெைி விவளவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மாங்கல்ய 

மதாஷம் உள்ளவரக்ளுக்கும் வாத மநாயாளிகளுக்கும் மிகுந்த நை்வம 

பயக்கும். மபய்களுக்கு எதிராை வல்லரசு. சபாதுவாக, ெரியாை 

முடிவுகள் எடுக்க மிகவும் ஏதுவாைது. 

 

மிகவும் விவலமதிப்பற்றது 

 

 

 

 

15 முகம்  
 

ஆண்டவர ் பசுபதிநாதரர குறிப்பது. இந்த ருத்ராட்ெத்வத அணிபவர ்

தைது எண்ணங்கவள ெரியாை திவெயில் சுட்டுவதற்கும் கவைம் 

செலுத்துவதற்கும் உதவுகிறது. உள்ளுணரவ்ு சிந்தவை, சிறந்த எதிரக்ால 

பாரவ்வ, காட்சிப்படுதத்ல் ெக்தி, தியாைம் ஆகியவற்வற 

மமம்படுதத்ுகிறது. எல்லா மபரழிவுகள், துை்பங்கள், கவவலகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. இந்த ருத்ராட்ெம் முை்ைறிவிப்பு 

ெக்திவயயும், அணிபவரிை் 6வது உணரவ்வயும் மமம்படுதத்ுகிறது, 

இதை் காரணமாக அவரக்ள் துல்லியமாை முடிவுகவள எடுக்கவும் 

வாழ்க்வகயில் ெரியாை திவெவய மநாக்கி முை்மைறவும் முடியும். 

பிராண ஆற்றல் ெக்கரங்களிை் வலிவமவய அதிகரிக்க உதவுகிறது. 

இந்த ருத்ராட்ெம் ஒரு 14 முகி ருத்ராட்ெதத்ிை் அவைத்து 

நற்பண்புகவளயும் ெக்திகவளயும் உள்ளடக்கியது. எைமவ அணிபவர ்

சிறந்த சபாருளாதார முை்மைற்றத்வத அவடய முடியும். 

 

16 முகம்  
 

ததய்வீக ருத்ராடச்ம். சவற்றிவய குறிப்பது. அணிபவரிை் 

தற்சபாழுவதய பணிகள் மற்றும் புதிய பணிகள் அவைத்திலும், 

அவைதத்ு நிவலகளிலும் சவற்றிக்கு வித்திடுவது. மிகவும் அரிதாை 

ருத்ராட்ெமாை இது முழு குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பும் காரியசித்தியும் 

சகாடுக்க வல்லது. 

 

 

17 முகம்   
  

விஸ்வகரம்ா - இந்து புராணங்களிை்படி இந்த உலவக கட்டவமத்தவர.் 

இந்த ருத்ராட்ெம் துரக்ா மதவிவயயும், காத்யாயைி வடிவத்தில் 

குறிக்கிறது. இந்த ருத்ராட்ெம் வெதி மிகுந்த இடங்களில் திருமண பந்தம் 

ஏற்படுத்துவது மூலம் எதிரப்ாராத செல்வத்வத அளிக்க வல்லது. 

பங்குகள், சொதத்ு, வாகைங்கள், நவககள் மபாை்ற அவெயா 

சொதத்ுக்கள் எை இந்த பட்டியல் சதாடரக்ிறது. ஆக இது அணிபவருக்கு 

வரம்பற்ற ஆதாயங்கவள அளிக்கிறது 
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18 முகம்   
பதிசைட்டு முகம் சகாண்ட ருத்ராட்ெம் அன்ரன பூமிவயக் குறிக்கிறது. 

இந்த ருத்ராட்ெத்வத அணிபவர ் எப்மபாதும் மகிழ்ெச்ியாகவும் 

ஆமராக்கியமாகவும் இருப்பர.் இது மிகவும் அரிதாை ருத்ராட்ெம். இந்த 

ருத்ராட்ெம் எந்தசவாரு வரத்்தகதத்ுடனும் அல்லது பூமி சதாடரப்ாை எந்த 

மவவலயுடனும் ெம்பந்தப்பட்ட அவைவருக்கும் மிகவும் நை்வம பயக்கும். 

உதாரணமாக கற்கள், இரும்புத் தாது, சொத்து விநிமயாகஸ்தரக்ள், கட்டடக் 

கவலஞரக்ள், ஒப்பந்தக்காரரக்ள், வவர வியாபாரிகள், விவொயிகள் 

அல்லது பூமி சதாடரப்ாை மவறு ஏமதனும் ஒரு சதாழில்/மவவல 

ெம்பந்தப்பட்மடாருக்கு உகந்தது. மவத நூல்களிை்படி, கரப்்பிணி 

தாய்மாரக்ளுக்கும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எை்று 

கூறப்படுகிறது. 

 

 

 

19 முகம்   
பகவான் விஷ்ணு & சூரியன் - இருவித ஆற்றல் அடங்கப்சபற்றது. 

மிகப்சபரிய அதிரஷ்்டத்வத ஈரக்்க வல்லது. 19 முகம் எை்பது 

முழுவமயாை சபாருள் வெதி நிவறமவற்றத்திற்காைது. இது மிகவும் 

கூரவ்மயாை சதாழில்திறவை அளிக்கிறது. அவைதத்ு பணிகவளயும் 

விவரவாகவும் எளிதாகவும் முடிக்க உதவுகிறது. பை்முகப்பட்ட 

நடவடிக்வககள், ெட்ட நிறுவைங்கள், சபரிய வணிக நிறுவைங்கவள 

நிரவ்கித்தல் மபாை்றவற்றில் ஈடுபடும் நபரக்ளுக்கு சிறந்தது. கண் மற்றும் 

உள் உறுப்புகவள மமம்படுதத்ுவதற்கும் பலப்படுதத்ுவதற்கும் இந்த 

ருத்ராட்ெம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது மை அழுத்ததத்ிற்கும் 

இதயத்திற்கும் நல்லது 
 

 

 

 

20 முகம்   
பிரம்மாவவ குறிக்கும் அரிய ருத்ராட்ெம். 

சதய்வீக ெக்திகள் நிவறந்தது. எல்லா கிரகங்களிை் ெக்தியும் அடங்கியது. 

கவல / இவெ குறித்த பவடப்பு அல்லது பவடப்பாற்றல் அறிவு 

சபருக்கத்திற்கு. 

மக்களுக்காக உவழப்பவரக்ள், அவரக்ள் விரும்பும் அவைதத்ும் 

நிவறமவறுவவதக் காணலாம். நீரிழிவு மநாயாளிகள் குணமாக சிறந்தது. 

காது மகளாவம மற்றும் கண் பாரவ்வ பிரெெ்வைகள் 

தளரத்த்ப்படுகிை்றை. 

சபரும்பாலும் அவைத்து மநாய்களும் கிரக நிவலகளால் ஏற்படுகிை்றை 

அந்த அவைதத்ு கிரகங்களும் இந்த 20 முகங்களால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிை்றை. 

வாழ்க்வகயில் அவைத்து சவற்றிகவளயும் புகவழயும் அவடய 

விரும்புமவார ்இவத அணிவது உசிதம். 

 

 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 முகம்   
குகபர ருத்ராட்சம் 

அணிபவர ்மகத்தாை செல்வம் அவடயப்சபறுவாரக்ள். இந்த ருத்ராட்ெம் 

உடை் இருக்கும் வவர செல்வமும் அதிரஷ்்டமும் சதாடரக்ிறது. 

வாழ்க்வகயிை் அவைதத்ு வெதிகளும் கிடட்ுகிறது.  கண் திருஷ்டி, மந்திரம், 

தீவம ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு கிவடக்கிறது. அணிபவரிை் 

அவைதத்ு மதவவகளும் நிவறமவற்றப்பட்டு அபரிமிதமாை செல்வம் 

வெமாகிறது. அவைத்து வவகயாை மநாய்களும் அகற்றப்படுகிறது. 

சுருக்கமாக சொல்வசதைில் ஏவழ அணிந்தால் பணக்காரர ்ஆவார!் 

http://www.rudraksha.sg/


Shivaya Bless Pte Ltd, www.Rudraksha.sg, # 05-03 Jalan Pemimpin, Singapore 577219 

ருத்ராடச்த்தின் நன்ரமகள் 
 

ருத்ராட்ெதத்ால் தீங்கிவழக்கும் கிரகங்களிை் விவளவுகவள சபருமளவில் அழிக்க முடியும்.  

எந்தசவாரு முக ருத்ராட்ெமும் நவரத்ைங்கவளப் மபாலல்லாமல் அணிந்தவருக்கு எந்தத ்

தீங்கும் செய்யாது எை்று ொஸ்திரங்கள் கூறுகிை்றை. அவவ கவைமாக மதரந்்சதடுக்கப்பட 

மவண்டும்.  

ருத்ராட்ெத்வதப் மபால மவறு எந்த மணிகளும் புைிதமாைவவ & ெக்திவாய்ந்தவவ அல்ல. 
 

பயன்கள்:   அணிபவரக்ள் லட்சியவாதிகள் ஆகி, அவரக்ளுவடய திட்டமிடல் மற்றும் 

திட்டங்கள் அவைதத்ும் நிவறமவறுகிை்றை. அவைத்து சதய்வங்களும் அவரக்ளுக்கு ஆசி 

நல்கி அவரக்ளுவடய எல்லா ஆவெகவளயும் நிவறமவற்றுகிை்றை. பாவங்களிலிருந்து கூட 

ருத்ராட்ெத்வத அணிந்தால் விடுபட முடியும்.  
 

ருத்ராட்ெம் இரண்டு வாரத்்வதகளிை் இவணப்பால் உருவாகிறத - “ருத்ரா” & “ஆகாஷ்” 

ருத்ரா எை்பது இவறவை் சிவைிை் சபயர.் ஆகாஷ் எை்றால் “கண்ணீர”்எை்று சபாருள். 

மவதங்களில் ருத்ராட்ெ கிரகம் சிவசபருமாைிை் கண்ணீர ்துளிகளிலிருந்து உருவாைது 

எை்று கூறப்படுகிறது.  
 

ருத்ராட்ெம் சவவ்மவறு முகங்களுடை் அல்லது மமற்பரப்பில் பிளவுகள் அல்லது 

உமராமங்களுடை் உருவாைது. 1 முதல் 14 முக ருத்ராட்ெங்களிை் ம ாதிட நை்வமகள் பற்றி 

ொஸ்திரங்கள் மபசுகிை்றை. முகங்களிை் எண்ணிக்வகவயப் சபாறுதத்ு ஒவ்சவாரு 

மணிகளும் மவறுபட்ட பலவைத் தரும். ஒவ்சவாரு ருத்ராட்ெமும் மிகவும் தைிதத்ுவமாைது. 

நை்வம பயக்கும் வவகயில் ஒருவரிை்  ாதகதத்ுடை் சபாருத்தி மதரவ்ு செய்ய மவண்டும். 

தந்திரம், யந்திரம், மந்திரம் ருத்ராட்ெத்திற்கு மிக முக்கியமாைது. சிவசபருமாைிை் 

கண்ணீரிலிருந்து ருத்ராட்ெம் உருவாைது எை்று நம்பப்படுவதால் மவதங்கள் ருத்ராட்ெத்வத 

மிக சிறப்புவடயதாக கருதிகிை்றை. 
 

ருத்ராட்ெதத்ிற்கு மிகப்சபரிய ஆற்றலும் ெக்தியும் உள்ளை. ருத்ராட்ெதத்ிை் உயிரியல் 

மருதத்ுவ பண்புகள் நிகரற்றவவ. மை அழுத்தம் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்வதக் 

கட்டுப்படுதத்ுவதில் மிகவும் பிரபலமாைது. 108 மணிகள் அல்லது 54 மணிகள் சகாண்ட 

ருத்ராட்ெ மாவல அணிந்திருந்தால் அல்லது வவத்து வணங்கிைால் அவைதத்ு வவகயாை 

நை்வமகளும் கிவடக்கும். எைமவ, ருத்ராட்ெத்வத எப்மபாதும் மதிக்க மவண்டும், 

தூய்வமயாக வவத்திருக்க மவண்டும். இது மைிதகுலத்திற்ககு மட்டுமம எை வழங்கப்பட்ட 

ஆசீரவ்ாதம். 
 

ருத்ராட்ெத்வத உடலில் அணிந்த ஒருவர ்பாவங்களால் பாதிக்கப்பட முடியாது எை்று 

நம்பப்படுகிறது. ஒருவர ்தைது உடலில் ருத்ராட்ெம் அணிந்தால் மட்டும் மபாதும் - எந்த ஒரு 

வழிபாடு செய்யாவிடினும் புைிதமாை மந்திரங்கவள உெெ்ரிக்காவிடினும், எந்த 

துரச்ிந்தவையும் அவர ்அருகில் கூட வராது. ருத்ராட்ெங்கள் அவவகளிை் குறிப்பிட்ட 

நை்வமகளுக்காக அணியப்படுகிறது. அவவகளிை் ெக்தி அதிெயங்கவள நிகழ்த்த உதவும். 

சவவ்மவறு முக ருத்ராட்ெங்கள் அவவ சதாடரப்ுவடய கிரகங்கவள மகிழ்விக்கிறது. 

ஒவ்சவாருவரும் அவரக்வள பாதிக்கும் கிரகங்கவள திருப்திப்படுத்தும் முகங்கள் சகாண்ட 

ருத்ராட்ெம் அணிந்தால் மட்டுமம மபாதுமாைது. 
 

ருத்ராட்ச சிகிசர்சமுரை எவ்வாறு தசயல்படுகிைது? 
 

ருத்ராட்ெ மணிகள், தாவரவியல் ரீதியாக Elaeocarpus Ganitrus எை்று அவழக்கப்படுகிை்றை, 

அவவ ருத்ராட்ெ மரங்களிலிருந்து வரும் பழத்திை் விவதகளாகும். மணிகளிை் 
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மமற்பரப்பில் பிளவுகள் உள்ளை, அவவ மணிகள் வவகப்படுத்தப் பயை்படுகிை்றை. 

உதாரணமாக, ஒரு ஐந்து முக ருத்ராட்ெதத்ில் ஐந்து பிளவுகள் உள்ளை. 
 

1 முதல் 38 முகங்களுடை் ருத்ராட்ெ மணிகள் கிவடக்கிை்றை. 1 மற்றும் 11 முதல் 38 

முகங்கவளக் சகாண்ட மணிகள் அரிதாைவவ, 20க்கு மமல் மிகவும் அரிதாைவவ.  
 

5முகம் மணி சபாதுவாக கிவடக்கும். ஒப்பு மநாக்கிை், மலிவாக கிவடப்பதாலும் அதிக ெக்தி 

சகாண்டிருப்பதாலும் இவவ மிகவும் பிரபலமாைது. மயாகிகள் ருத்ராட்ெ மாவலகள் எை்று 

அவழக்கப்படும் கழுதத்ணிகவள அணிந்துசகாள்கிறாரக்ள், அவவ சபாதுவாக 108 ஐந்து 

முகம் ருத்ராட்ெ மணிகள் மற்றும் ஒரு சபரிய மமரு மணிவயக் சகாண்டிருக்கும். நுட்பமாை 

மமரு மணி எை்பது மமை்பட்ட ொந்த நிவலயிை் அவடயாளமாகும், மமலும் இது ஒரு 

சுழற்சியிை் சதாடக்கத்வதயும் முடிவவயும் குறிக்கிறது. மாவலயிை் 108 ருத்ராட்ெ 

மணிகள் உள்ளை, ஏசைைில் மவத இலக்கியங்களிை்படி பிரபஞ்ெம் 108 கூறுகளால் ஆைது. 
 

ருத்ராட்ெ மணிகளிை் நை்வம பயக்கும் ெக்திகள் ஆசியாவில் பல காலமாக 

அறியப்பட்டுள்ளை. பாரம்பரிய மற்றும் ெமகால இலக்கியங்களிலும் அவவ நை்கு 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. இந்தியாவில் சபாது மக்களிவடமய ருத்ராட்ெதத்ிை் புகழ் 

அதிகரிதத்ு வருவதால், ருத்ராட்ெ ெக்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது எை்பவத தீரம்ாைிக்க 

அறிவியல் ஆய்வுகள் ெமீபத்திய ஆண்டுகளில் மமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளை.  
 

இந்தியாவிை் பைராஸில் உள்ள புகழ்சபற்ற இந்திய சதாழில்நுட்பக் கழகதத்ிை் டாக்டர ்

சுஹாஸ் ராய் அவரக்ளால் ஆராயப்பட்ட மிகெ ்சிறந்த ஆய்வுக் கட்டுவர ஒை்று 

சவளியிடப்பட்டது. 
 

ருத்ராட்ெ மணிகளிை் குணப்படுதத்ும் ெக்திகள் அவற்றிை் மிை் காந்த பண்புகளிலிருந்து 

பாய்கிை்றை எை்பவத டாக்டர ்ராய்ஸ் ஆராய்ெச்ி உறுதிப்படுத்தியது. ருத்ராட்ெ மணிகள் 

இதயத்திை் மமல் வவக்கப்படும் மபாது, அவவ இதயத ்துடிப்வப உறுதிப்படுத்த 

செயல்படுகிை்றை. காந்தங்கவளப் மபாலமவ, மணிகள் வடைமிக் துருவமுவைப்பிை் 

சகாள்வகயில் செயல்படுகிை்றை. இரத்த ஓட்டம் மற்றும் இதயத் துடிப்பு தாைாக உடவலெ ்

சுற்றியுள்ள காந்தப்புலத்வதயும் குறிப்பாக இதயப் பகுதிவயயும் தூண்டுகிறது. இந்த 

தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலதத்ிை் துருவமுவைப்பு மற்றும் தீவிரத்வத சபாறுத்து, ருத்ராட்ெ 

மணிகள் நுட்பமாை மிை் மற்றும் தூண்டல்கள் மதவவயாை துருவமுவைப்பு மற்றும் 

தீவிரதத்ுடை் மதாற்றுவிக்கும். அதை்படி, இயல்பாை விகிதங்களுக்கு மமல் அல்லது 

அதற்குக் குவறவாக துடிக்கத ்சதாடங்கிைால், அவதக் கட்டுப்படுதத் இதயத்தில் ஒரு 

விகிதாொர ெமநிவல ெக்தி செலுத்தப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்வக உடலில் சிறந்த இரத்த 

ஓட்டத்வத உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. 
 

மைித உடல் எை்பது மத்திய நரம்பு மண்டலம் மற்றும் அது ஒழுங்குபடுத்தும் உறுப்புகள் 

மற்றும் செயல்பாடுகவள உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலாை உயிர ்மிை்ைணு இயக்கம் ஆகும். 

உடலில் காந்தப்புலத்தால் தூண்டப்பட்ட மிை்மைாட்டதத்ிை் மதாராயமாக கணிக்கும் 

முவறயிை்படி சிவப்பு அதிக தூண்டப்பட்ட நீமராட்டங்கவளக் காட்டுகிறது, நீலம் இந்த 

அளவு மிகக் குவறவு எை்பவத காட்டுகிறது.  சநறிப்படுதத்ப்பட்ட இரத்த ஓட்டம் இந்த 

சுற்றுக்கு ஒரு ெக்திவாய்ந்த புத்துணரெ்ச்ியூட்டும் தாக்கத்வத ஏற்படுத்துகிறது. 
 

ருத்ராட்ெங்கள் நியூராை்கள் மற்றும் நரம்பியக்கடத்திகள் மீது அதிக ஆற்றலிை் தீங்கு 

விவளவிக்கும் விவளவுகளால் ஏற்படும் மை அழுத்தம் சதாடரப்ாை மகாளாறுகவளத் 

தடுக்க உதவுகிறது.  தியாைம், மயாகா, வதெச்ீ, பமயாஃபீட்மபக் மற்றும் எண்ணற்ற பிற 

மாற்று மருத்துவ முவறகள் ஆகியவற்றிை் இறுதி குறிக்மகாளாை மை அவமதி நிவலவய 

சகாண்டு வர ருத்ராட்ெ மணிகள் உதவுகிை்றை. 
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இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்காை ஆண்டுகளாக, மயாகிகள் ருத்ராட்ெ மணிகவள அணிந்து 

வந்துள்ளைர,் அவவ மைவதயும் உடவலயும் தியாைிப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், 

இை்றியவமயாத ஆழ்ந்த அவமதிவயயும் செறிவவயும் அனுபவிக்கவும் 

உதவியிருக்கிை்றை.  
 

பண்வடய இந்தியாவில் ஏராளமாை மவத இலக்கியங்கள் ஆய்வு செய்யப்படவும், மைைம் 

செய்யப்படவும் ருத்ராட்ெத்திை் ெக்தி ஆை்மீகவாதிகளால் 

உபமயாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 
 

சீைாவில், உடலில் "சீ" ஆற்றலிை் ஓட்டத்வத மமம்படுத்தவும், யிை் & யாங்வக 

ெமப்படுத்தவும் ருத்ராட்ெம் பயை்படுத்தப்படுகிறது.  ப்பாைில் உள்ள ச ை் புத்த 

பிரிவிைர ்ருத்ராட்ெ மணிகவளப் பயை்படுத்தி ஆழ்ந்த தியாை நிவலகவளத ்

தூண்டுகிை்றைர.் 
 

ெமீபத்திய ஆண்டுகளில், உயர ்இரத்த அழுத்தம், மை அழுதத்த்திை் விவளவுகவள 

எதிரத்த்ுப் மபாராட இந்தியாவில் சபாது மக்கள் ருத்ராட்ெ மணிகவள அணிந்து 

வருகிை்றைர.் மை அழுத்த எதிரப்்பு மருந்துகள் மற்றும் பீட்டா தடுப்பாை்களிை் தீங்கு 

விவளவிக்கும் பக்க விவளவுகள் இல்லாமல், ஆண்களும் சபண்களும் ருத்ராட்ெ மணிகவள 

தங்கள் மாரப்ுப் பகுதியிை் மநரடித ்சதாடரப்ில் வவத்த சில மணி மநரங்களுக்குள் உயரந்்த 

ஆற்றல் மட்டங்கள், ெகிப்புத்தை்வம மற்றும் மை அவமதி ஆகியவற்வற 

அனுபவிக்கிை்றைர. நீண்ட காலமாக, ருதர்ாட்ெ மணிகள் மை அழுத்ததத்ிை் விவளவுகவள 

மாற்றியவமக்கிை்றை, மைெம்ொரவ்வத ்தணிக்கிை்றை, பதட்டம் மற்றும் பிற மைநிவலக் 

மகாளாறுகவள நீக்குகிை்றை, செறிவவ மமம்படுத்துகிை்றை, தளரவ்வ 

மமம்படுதத்ுகிை்றை. வயதுமுதிரவ்ு எதிரப்்பு பண்புகளும் ருத்ராட்ெதத்ுக்கு உண்டு. 

 

 
 
 

 

முகமை்ை ருத்ராடச்ம் (பூஜ்ய முகம்) 
 

இந்த ருத்ராட்ெதத்ிை் சவளிப்புறத்தில் எந்த முக 

உருவகமும் இருப்பதில்வல. எண் 0 எை்பது 

"ஒை்றுமில்லாததை்" அவடயாளமாக கருதப்படுகிறது. 

இந்த ஒை்றுமில்லாத தை்வம ஒருவரிை் வாழ்வில் ஒரு 

புதிய சதாடக்கத்திை் குறியீடாக செயல்படுகிறது. 
 

புதிய முயற்சிகவளத ் சதாடங்குமவாருக்கு இது 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். மைதில் எண்ணகலக்கங்கள் 

இல்லாத சதளிவாை நிவலவய அவடய முயற்சிக்கும் 

தியாை மநாக்கதத்ிற்காக இது பயனுள்ளதாக 

விளங்குகிறது. 
 

மதவவயற்ற சிந்தவை நிரம்பிமயாருக்கு உகந்தது.   

 

 

 

தகௌரிசங்கர ்
குடும்பதத்ில் அவமதி மற்றும் ஆறுதலுக்கு சிறந்தது எை்று 

கருதப்படுகிறது. ஒருவர ் தைது வழிபாட்டு இடத்தில் 

சகௌரிெங்கவர வவத்து வணங்கிைால், மவதவையும் 

துை்பமும் பிற பூமிக்குரிய தவடகளும் அழிக்கப்பட்டு 

அவைது குடும்பத்தில் அவமதியும் இை்பமும் பை்மடங்கு 

அதிகரிக்கும். 

குடும்ப நலன் ருத்ராட்சம்! 
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தகௌரி ககணஷ் (அல்லது) தகௌரி 

ருத்ராடச்ம்  
 

இயற்வகயாகமவ இவணந்த இந்த வித ருத்ராட்ெதத்ில், 

இரண்டு பகுதியில் ஒரு பகுதி மற்றவத விட சிறியதாக 

இருக்கும், இது தாய் பாரவ்தி வயிற்றில் குழந்வத 

விநாயகர ்அல்லது குழந்வத விநாயகர ்& தாய் பாரவ்தி 

வடிவமாக கருதப்படுகிறது. இது விநாயகருக்கும் அவரது 

தாய் பாரவ்தியுக்கும் இவடயிலாை அை்வபயும் 

பிவணப்வபயும் குறிக்கும் எை்று கருதப்படுகிறது. 

எைமவ இது குறிப்பாக கீழ்வருபவவக்கு நை்வம 

பயக்கும்: 

1)  குழந்வத இல்லாத தம்பதிகள் கருத்தரிப்பதில் சிக்கல் 

இருத்தல். 

2) சபற்மறாருக்கும் குழந்வதகளுக்கும் இவடயிலாை 

உறவவயும் நல்லிணக்கத்வதயும் மமம்படுத்த. 

3) மவதங்களிை்படி, கரப்்ப காலத்தில் பிரெச்ிவைகவள 

எதிரச்காள்ளும் சபண்களுக்கு. 

4) அணிபவரிை் மமைாதிடத்வத அதிகரிதத்ு ஸ்ரீ விநாயகர ்

ஆசீரவ்ாததத்ால் அவரக்ளுக்கு ஞாைம் அளிக்க. 

5) கரப்் சகௌரி ருத்ராட்ெம் குழந்வதகளிை் பாதுகாப்பிற்கு 

உதவுகிறது, எைமவ விநாயகவரக் குறிக்கும் சிறிய 

ருத்ராட்ெ பகுதி விக்ைஹாரத்த்ா எை்றும் 

அவழக்கப்படுகிறது 

 

 

 

விநாயகர ்ருத்ராடச்ம் 
 

மிகவும் புைிதமாைது. அணிபவருக்கு அறிவவயும் 

சிந்தவை ெக்திவயயும் தருகிறது. இது செல்வெ ்

செழிப்புக்காை ருத்ராட்ெம். எப்மபாதும் நல்ல 

லாபதத்ுக்காகவும், வணிகத்வதப் பற்றிய நல்ல 

புரிதலுக்காகவும் வணங்கப்படுகிறது. அறிவு மமம்பட 

மாணவரக்ள் இந்த ருத்ராட்ெம் அணியலாம் 
 

லாப ருத்ராடச்ம் 

 

Brand: SHIVAYA BLESS 
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சித்தா ரக காப்பு  
 

2 முகம் முதல் 14 முக ருத்ராடெ்ங்கள், சகௌரிெங்கர ்மற்றும் விநாயகர ்

ருத்ராடெ்ம் வவர தலா ஒரு மணி சகாண்டு செய்யப்படட் வக 

அணிவிப்பு. சவற்றிகரமாை ொதவையாளரக்ளுக்கும், உயர ்மடட்த்வத 

அவடய விரும்பும் லடச்ிய மக்களுக்குமாைது. இதில் சபரும்பாலாை 

கிரகங்கவளக் குறிக்கும் ருத்ராடெ்ங்கள் உள்ளை. எல்லா 

ெக்கரங்கவளயும் ெமப்படுத்தி, நீங்கள் விரும்பும் அவைத்வதயும் 

நீங்கள் சபறலாம். இது வகயில் அணிய அல்லது உடலுக்கு சநருக்கமாக 

வவத்துக்சகாள்ள வடிவவமக்கப்படட், குணப்படுத்தும் ெக்திகள் 

நிவறந்த வக அணிவிப்பாகும். 
 

அளவற்ற செல்வம், புதுப்பிக்கப்படட் ஆற்றல், நல்ல ஆமராக்கியம், 

ஆவெகவள நிவறமவறுவது மபாை்றவற்றுக்கு உகந்தது. 
 

விவரங்கள்: 

இயற்வக வடிவம். சவளிர ் பழுப்பு நிறம், சிறிய அளவு மணிகள், 

செயற்வக வண்ணம் இல்வல, எல்லா வககளுக்கும் ெரிசெய்யக்கூடிய 

வவகயில் வடிவவமக்கப்படட்து. 

 

 

 

 

 

 

தவை்றி வரளயல் 
 

2 முகம் முதல் 16 முக ருத்ராடெ்ங்கள், சகௌரிெங்கர ்மற்றும் விநாயகர ்

ருத்ராடெ்ம் வவர தலா ஒரு மணி சகாண்டு செய்யப்படட் வக 

அணிவிப்பு. இவத அணிபவருக்கு சவற்றி எை்பது மநாக்கு. 

சவற்றிகரமாை ொதவையாளரக்ளுக்கும், உயர ் மடட்த்வத அவடய 

விரும்பும் லடச்ிய மக்களுக்குமாைது. இதில் சபரும்பாலாை 

கிரகங்கவளக் குறிக்கும் ருத்ராடெ்ங்கள் உள்ளை. எல்லா 

ெக்கரங்கவளயும் ெமப்படுத்தி நீங்கள் விரும்பும் அவைத்வதயும் நீங்கள் 

சபறலாம். இது வகயில் அணிய அல்லது உடலுக்கு சநருக்கமாக 

வவத்துக்சகாள்ள வடிவவமக்கப்படட் ஒை்றாகும். குறிப்பாக 6வது 

அறிவவ உத்மவகமாக செயல்படுத்துவது. 
 

செல்வம், புதுப்பிக்கப்படட் ஆற்றல், நல்ல ஆமராக்கியம், ஆவெகவள 

நிவறமவற்றுவது மபாை்றவற்றுக்கு ஏதுவாைது 

 

 

 

 

 

 

சித்தா மாரல  
 

1 முதல் 14 முக ருத்ராடெ்ங்கள் மற்றும் சகௌரிெங்கர ் & விநாயகர ்

ருத்ராடெ்ங்களால் செய்யப்படட் ருத்ராடெ் மாவல.  
 

இந்த மாவல மவவல, குடும்பம், ெடட்ம், பதடட்ம் மபாை்ற அை்றாட 

வாழ்க்வக தவடகவள சீர ் செய்யும் எை்று கருதப்படுகிறது. இந்த 

கலவவயிை் காரணமாக இது சிவபுராணத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 

மிகவும் ெக்திவாய்ந்த மாவல ஆகிறது.  
 

14 முகம் சதளிவாை பாரவ்வவய உருவாக்குவதால் அவைத்து திைெரி 

வாழ்க்வக நடவடிக்வககளுக்கும் உகந்தது. அதிக நற்பலை்கள் 

உள்ளடக்கிய மாவல இது. 
 

எங்கள் நிறுவைத்திை் பல வாடிக்வகயாளரக்ள் இவத அணிவதை் மூலம் மைஅழுத்த 

மருந்துகவள குவறத்து, மகாபம் குவறந்து நிவறவாை மை அவமதி அவடந்துள்ளைர.் 

http://www.rudraksha.sg/

